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The Green Scissors Foundation zet zich in voor mensen met minder financiële middelen, zoals jongeren, volwassenen, langdurig
verslaafden, daklozen en mensen die zelfstandig wonen en extra steun nodig hebben. Het gaat om kwetsbare mensen die hun
relatie met de maatschappij verloren hebben of dreigen te verliezen door een veelheid van sociale en individuele problemen.
De vrijwilligers van The Green Scissors Foundation zoeken actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving. De Stichting
zorgt voor onderwijs, materiaal, waardigheid, steun, samenwerking, en oriënteert, leidt af, activeert en behartigt de belangen van
deze jongeren en ouderen.
Samen met onze deelnemers bieden wij onze begunstigden de mogelijkheid om materiaal te ontvangen dat verband houdt met
de kapperssector, zodat zij hun eigen zaak kunnen beginnen en opgeleid kunnen worden in de kunst van het kappersvak. Met de
steun van onze deelnemers geven wij ook waardigheid aan mensen met minder middelen, door hun de mogelijkheid te bieden
een kappersbehandeling te ondergaan om hun uiterlijk te verbeteren met een eenvoudige gratis knipbeurt. Deze eenvoudige actie
geeft onze begunstigden een impuls aan hun gevoel van eigenwaarde en verbetert hun beeld van hygiëne en persoonlijke
verzorging. Onze goede doelen worden door The Green Scissors gecoördineerd op individueel, groepen of gemeentelijk niveau,
waarbij deze activiteit gecoördineerd wordt met instellingen die al werken aan de ondersteuning van mensen met minder
middelen. Wij bieden zinvolle dagbesteding aan mensen die zich geen eenvoudige knipbeurt kunnen permitteren.
ONZE VIER HOOFDINITIATIEVEN ZIJN:
We Give You The Tools: De initiatieven zijn geen eenmalige actie van liefdadigheid; in plaats daarvan bieden we mensen in
ontwikkelingslanden de kans om hun dromen te verwezenlijken, namelijk door hen de kennis en de instrumenten te geven om
hun eigen bedrijf te beginnen. Op deze manier zetten we een oud spreekwoord om in werkelijkheid: “Geef een man een vis en hij
heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven”
The Green Scissors Academy: Dit initiatief hangt samen met “We geven u de tools”. Met ons online trainingsplatform kunnen we
op afstand trainingen geven aan startende kappers in ontwikkelingslanden en op deze manier de nodige kappersvaardigheden
aanleren. We vragen onze deelnemers om een vrijwillige trainers te worden en te definiëren wat ze willen onderwijzen. Dit
initiatief brengt onze deelnemers in direct contact met de mensen die we helpen.
A Cut of Dignity: Dit initiatief bestaat uit het verlenen van diensten aan mensen die normaal gesproken geen toegang hebben tot
een kapper vanwege dakloosheid, armoede of fysieke- of mentale beperkingen. Gewoon een nieuwe look kan mensen
waardigheid brengen, en onze deelnemende kappers kunnen waardigheid leveren met hun werk.
The Mobile Scissors: Dit initiatief hangt samen met “A Cut of Dignity”. The Green Scissors gaat namelijk naar de dakloze of
kansarme mensen toe. Zij hebben niet de financiële middelen om een kapsalon te bezoeken. We zullen deze actie combineren
met andere initiatieven op het gebied van hygiëne voor daklozen. Een team van vrijwillige kappers en Barbiers staan meerdere
keren per jaar klaar om de daklozen te voorzien van een mooie coupe.
Voor een bijgewerkt verslag over de verrichte activiteiten, met inbegrip van het aantal activiteiten en de financiële resultaten,
verwijzen wij naar het beheersverslag dat deel uitmaakt van de jaarrekening. Onze eerste jaarrekening voor 2021 zal in het eerste
kwartaal van 2022 worden gepubliceerd.
De jaarrekeningen omvatten:
•
•
•
•

Hoe verkrijgt de instelling middelen.
De jaarrekeningen vermelden de inkomsten per bron.
Het beheer van het vermogen van de instelling en het gebruik van het vermogen van de instelling.
Het belangrijkste doel van het vermogen is de continuïteit en de kwaliteit van de zorg van de organisatie te waarborgen.
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